
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Sportowego Podsumowania Roku 
 
 
 

WNIOSEK konkursowy 
Sportowe Podsumowanie Roku 2022                               

Czechowic-Dziedzic 

 
 
 

Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym lub komputerowo 
 

 

Wniosek dotyczy: /należy zaznaczyć odpowiedni wariant znakiem x/ 
 

     zawodnika, który osiągnął wysokie wyniki sportowe zgodne z § 5 Regulaminu SPR 
 

     zespołu, który osiągnął wysokie wyniki sportowe  zgodne z § 5 Regulaminu SPR 
            

           zespołu  , który osiągnął wysokie wyniki w sporcie szkolnym zgodne  

  
          z § 5 Regulaminu  
            
 

I. Dane wnioskodawcy: 

 

1. Imię, nazwisko osoby fizycznej/ nazwa klubu/ polskiego związku sportowego / stowarzyszenia 
kultury  fizycznej /dane szkoły/: 
 
 ……………………………………………………….…………………..………………………………………………… 

 

2. Adres zamieszkania  osoby fizycznej / siedziba klubu / polskiego związku sportowego / 
stowarzyszenia kultury fizycznej/ szkoły/: 
 

……………………………………………….……………………...……………………………………………………… 

 

4. Telefon ** ……………………………………..………….…………………………………….……………………. 
 

 5. e-mail ** ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

II. Dane osobowe kandydata do nagrody/ wyróżnienia ( w przypadku drużyn 
dodatkowo załącznik nr 2-lista zawodników) 

 

1. Imię i nazwisko / zespół (drużyna)* 

…………………………………………………………………………………………..……………………..…………… 

2.  Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto) / siedziba zespołu*  

……………………………………………………………………………......………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………...………………………. 

* skreślić, czego nie dotyczy 
** wpisać, o ile posiada 

 

 

 



III. Informacje o szczególnych osiągnięciach, uzasadnienie: 

 /należy zaznaczyć odpowiedni wariant znakiem x/ 

1. Zawodnik  /  zespół* 

a/ zajęte miejsce/a, zdobyty/e medal/e, awans do kolejnej klasy: 

 

Lp. Nazwa zawodów Data i miejsce zawodów Zdobyte miejsce 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                               ………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Potwierdzenie osiągnięć podpis i pieczątka Prezesa klubu/ Dyrektora szkoły 

 

 
 

 

2. Informacja o osiągnięciach w działalności sportowej  / opis /  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu Sportowego podsumowania Roku 2022 Konkursu o tytuł: 
„Sportowa Indywidualność Roku 2022”. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Legionów 
145 43-502 Czechowice-Dziedzice oraz przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Dane osobowe uczestników biorących udział w 
konkursie będą przetwarzane w celu: wyłonienia, wyróżnienia i prezentacji w konkursie o tytuł „SPORTOWA 
INDYWIDUALNOŚĆ ROKU 2022” w kategoriach: kwalifikowany sport indywidualny, kwalifikowany sport drużynowy oraz 
sport szkolny. Podane przez Panią/Pana dane są: jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie organizowanym przez MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach. 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na umieszczenie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek 
zarejestrowany podczas uroczystego wręczenia nagród w trakcie Sportowego Podsumowania roku 2022, w mediach:  
internecie, prasie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości , że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w 
celu promocji i potrzeb funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach. 
 
Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r  Ustawa 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2006r nr 90, poz. 631 ze zm.) 
 

*skreślić niepotrzebne  

 



 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
/miejscowość, data/            /czytelny podpis kandydata do nagrody, wyróżnienia/ w przypadku drużyn- trener 
 
 

Wniosek sporządził:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

/ imię, nazwisko, funkcja - jeśli składa osoba prawna / 
 
................................................................................................................................................................. 
/ podpis osoby fizycznej lub prezesa klubu/ prezesa polskiego związku sportowego/prezesa stowarzyszenia 
kultury fizycznej /


